
făcut eu, costurile ar fi undeva la 100, hai, la 150 de 
mii lei, însă factura este de 300 mii lei, adică de 3 
miliarde lei vechi. Am depus şi în acest caz denunţ 
penal.
Şi un al patrulea denunţ penal depus vizează tot 
Spitalul de la Săpunari. Acolo am mai găsit o factură 
de care vă mai spuneam eu, fiind vorba de 
amenajarea unei parcări. 160 tone de piatră, factură 
”încasată”, plata efectuată. Au fost depozitate în 
zonă undeva la 25 – 30 tone prin extensie, deci o 
diferenţă de 130 tone facturată, încasaţi banii, o altă 
infracţiune în opinia mea.

Deci toate cele patru denunţuri le-am pus la 
Deputatul Dumitru Coarnă a declarat că miercuri a Parchetul de pe lângă Tribunalului Călăraşi, 
depus, prin poştă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul domnului Xenofonte, să-l scot puţin din amorţeală. 
Călăraşi, nu mai puţin de 4 denunţuri penale care Deşi, cred că o să ajungă dosarele la Parchetul de pe 
vizează săvârşirea unor posibile infracţiuni la nivelul lângă Judecătoria Lehliu Gară şi la Parchetul de pe 
Primăriei comunei Crivăţ şi a Spitalului de Psihiatrie lângă Judecătoria Olteniţa. O să monitorizez 
Săpunari. îndeaproape aceste lucruri pentru că de multe ori în 

aceste dosare penale nu se lucrează fiind o influenţă „Ieri (n.r. miercuri, 21 aprilie) am depus la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Călăraşi, prin poştă, patru politică extrem de mare şi atunci se crează o 
denunţuri penale. Avem un denunţ penal pentru presiune pe procurori deşi procurorii ar trebui să 
comuna Crivăţ. Executare de lucrări pietruite reziste acestor presiuni.” a declarat joi la Călăraşi 
drumuri în comuna Crivăţ. Ce credeţi că s-a parlamentarul social – democrat care a mai adăugat 
întâmplat? Factura achitată, 800 tone de piatră, nici că după sărbătorile de Paşti va depune un nou 
o piatră nu a ajuns în comuna Crivăţ. Banii au ajuns denunţ penal vizând o presupusă ilegalitate la 
la cei care, în opinia mea, au comis o infracţiune. primăria Dor Mărunt. „Mai am în lucru şi alte 
Am şi factura, e un prejudiciu evaluat la 800 probleme de natură infracţională. E vorba de un 
milioane lei vechi. drum comunal din comuna Dor Mărunt, satul Pelin, 

drum de 5 km, 5 m lăţime. Drum care a fost Un alt denunţ pe care l-am depus – Spitalul de 
Psihiatrie Săpunari despre care vă vorbeam recent. reabilitat cu piatră, am aici fotografiile, în perioada 
Aici avem un prejudiciu estimat undeva la 200 mii 2014 – 2016. Toate bune şi frumoase. Doamne 
euro. Practic, dacă aş fi procuror aş fi imputat toată Ajută!, primarii lucrează bine. Ce vedem noi? În 
suma de 390 mii euro pentru că până la urmă acele 2018 se facturează a doua oară acest drum, 100.000 
aparate medicale nu erau utile şi oportune, nu se euro, 5 miliarde lei vechi. Practic au semnat, au luat 
pliau pe specificul spitalului. În opinia mea şi factura banii! După sărbători o să depun şi aici un denunţ 
a fost dublată. penal.”, a continuat Coarnă care a conchis „Se pare 

că mă transform în altceva, în şeful Poliţiei Un alt denunţ priveşte tot Primăria Crivăţ. Acolo, 
Judeţene, în prim procuror al Parchetului de pe am mai constatat un lucru. Înainte sau în timpul 
lângă Tribunalul Călăraşi. Fac practic ceea ce ar campaniei electorale din septembrie 2020, au 

construit un gard care împrejmuia cimitirul. Un trebui să facă nişte oameni care sunt plătiţi pentru 
lucru bun de altfel. Dar din evaluările pe care le-am aceste lucruri”
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locuitori. Toate comunele acestui judeţ trăieşte două vieţi. Toţi trăim o viaţă şi bine în fiecare an am avut pe timpul Nicolae Rîjnoveanu, unul dintre cei 
trebuie să se dezvolte în mod egal. trebuie să beneficiem de aceleaşi condiţii sărbătorilor de Crăciun, de Paşte, mai longevivi primari din judeţul 
Degeaba dezvolţi 10 comune, şi celelalte de trai. probleme cu transformatoarele, cu Călăraşi, consideră că toate 
sunt la pământ. Nu! Trebuie să înţelegem distribuţia de energie electrică la nivel de î Ce ţinte v-aţi stabilit, domnule primar, localităţile indiferent de culoarea toţi acest lucru. localitate, fiind foarte încărcate cu pentru acest an?

politică a primarului ar trebui să consumatori.Totuşi, eu n-am să înţeleg cum să dai 10, Nicolae Râjnoveanu: În primul rând să 
primească de la autorităţile 11 miliarde de lei vechi, aşa cum s-a Consider că până în toamnă s-ar putea să termin cele două lucrări mari pe care le 

procedat astă-toamnă, unor comune cu începem lucrarea. Ceea ce e un lucru bun. centrale şi locale sume relativ avem. Ştiţi foarte bine că n-a existat an să 
Sala de sport. Nu ştiu de ce aici s-au egale pentru susţinerea proiectelor 
încetinit motoarele. O să caut săptămâna promovate pentru dezvoltarea 
viitoare să identific motivele, atât cât pot, acestora. Rîjnoveanu a comentat şi 
fiind şi Săptămâna Mare. Aş vrea să 

“conflictul” declanşat de accelerez puţin treaba. Acolo nu mai 
conducerea PNL Călăraşi cu privire depinde de mine, ce-a depins de noi am 

rezolvat.la repartizarea către UAT-uri a 
sumelor din fondul constituit la E o lucrare pe care o face CNI, sunt nişte 

etape de urmat, cine ştie, poate că sunt şi dispoziţia Consiliului Judeţean în 
nişte influenţe nefaste. Am înţeles că sunt procent de 6% din impozitul 
şi din astea şi nu e bine deloc. 

estimat a fi încasat la nivelul 
Le-am spus tuturor “Ai fost ales senator, 

Judeţului Călăraşi, mutat acum în deputat, nu eşti numai parlamentarul 
instanţă. acelor localităţi unde ai câştigat mandatul. 

Pentru că ai primit voturi şi din parte Care sunt obiectivele primarului 
roseţenilor. Atunci nu mai umbla cu prostii. Rîjnoveanu în acest an, aflaţi în 
Nu. Acum eşti senatorul tuturor!interviul de mai jos, realizat la 
De acum, tu trebuie să faci tot ce îţi stă în finele săptămânii trecute.
putinţă pentru cetăţenii acestui judeţ.”

Aceşti parlamentari, am spus de 
î Domnule primar Rîjnoveanu, cel mai nenumărate ori, trebuie să fie uniţi. Pentru 
“arzător” subiect din ultima perioadă l-a binele acestui judeţ, să colaboreze! Să nu 
reprezentat Hotărârea privind stea cu spatele unul la celălalt că nu-i deloc primari de la PNL când acele localităţi n-am pe Uniunea Europeană vreun proiect. repartizarea sumelor din fondul constituit bine.numără 1.800, 2.000 de locuitori şi unei Acum am două şi trebuie să le termin. E la dispoziţia Consiliului Judeţean în 

localităţi cum e Roseţiul cu 6.500 de vorba de „Modernizare reţea distribuţie î În Consiliul Local cum merge treaba?procent de 6% din impozitul estimat a fi 
suflete, nimic. apă şi canalizare- etapa 2”. Urmează şi încasat la nivelul Judeţului Călăraşi, pe Nicolae Rîjnoveanu: Merge bine. 

etapa 3 pentru că nu poţo să rezolvi Acum dl. preşedinte a căutat să facă unităţi administrativ – teritoriale pe anul Întotdeauna m-am bucurat de 
problema canalizării doar pentru o ordine. Şi totodată să reechilibreze situaţia. 2021 şi estimări pe anii 2022-2024, înţelepciunea consilierilor locali. 
suprafaţă de 70% din intravilan.Şi aşa e normal.atacată la instanţa de contencios Colaborăm bine. Cu viceprimarul nostru 
Toţi locuitorii au acelaşi drepturi, într-o În primul rând totul pleacă de la Guvern ales, colaborez, de asemenea, bine. administrativ în două rânduri de prefect, 
localitate ca şi la nivel de România.care trebuie să procedeze aşa cum a fost în Aparatul de specialitate s-a dovedit că e în urma presiunii publice exercitată de 
Şcoala. Lucrările la şcoală se termină în timpul guvernării PSD. Pentru că-i capabil să meargă, câteodată, în ritmul PNL Călăraşi. Spre deosebire de anul 
maxim 2 luni. Ne încadrăm în program, e Guvernul României. Bun, rău, ăsta este! meu. Eu sunt puţin mai iute că-s mai trecut, acum conducerea Consiliului 
totul în regulă. Dar, avem totuşi o Judeţean a considerat că trebuie să bătrân (zâmbeşte!) şi-i depăşesc. Asta e! î Apropos de buget, l-aţi aprobat?
problemă. Când lucrezi la modernizări, mai echilibreze dezvoltarea de ansamblu a Sunt atâtea hârtii în fiecare zi de rezolvat, Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da! L-am 
scapi din vedere anumite probleme. judeţului, alocând sume mai mari încât bănui că cineva nu e sănătos în ţara aprobat joia trecută.
Situaţia e destul de dificilă când vrei să faci primăriilor PSD. asta! Prea mute hârtii! Eu spun mereu să î E mai bun, mai slab? dintr-un lucru vechi, ceva nou. Când e Cum comentaţi, în contextul în care aţi scăpăm de mulţi oameni de prin ministere. 

Nicolae Rîjnoveanu: Normal, este mai slab vorba şi de clădiri vechi de 140 de ani...., „păţit-o” anul trecut, nefiind pe placul Să fie transferaţi acolo unde e necesară 
dar trebuie să vă spun un singur lucru. Aşa vă daţi seama că a necesitat şi nişte lucrări guvernanţilor de la PNL care nu v-au prezenţa lor. Uite la CRFIR 8 e un colectiv 
cum am mai spus, trebuie să dai dovadă de ascunse. Aici nu ştiu cât de mult va acordat în decembrie nici un leu? extraordinar. Cei de-acolo să fie mai 
echilibru. Trebuie să ştii să gospodăreşti înţelege ministerul că „diversele” şi numeroşi pentru că de ei depinde soarta Nicolae Rîjnoveanu: Dvs. sunteţi un ziarist banii. Dacă nu, e de rău pentru comuna „neprevăzutele” trebuie să aibă un spectru proiectelor noastre. Cei care evaluează, vechi. Ştiţi foarte bine, opinia mea rămâne respectivă. mai larg, să cuprindă mai multe probleme care ne verifică şi ne ajută să fie în număr fermă: Oricine ajunge la conducere trebuie 

care se ivesc. Una e când execuţi o lucrare Problema nu se rezumă doar la bani. E cât mai mare. Degeaba avem noi idei să înţeleagă că Guvernul nu este al PNL, 
nouă şi ştii ceea ce faci de la bun început altceva. Am impresia că dăm înapoi, din dacă... Nu toată lumea ştie să promoveze sau al altiu partid, este Guvernul României 
până la final şi alta e când execuţi o lucrare anumite puncte de vedere. nişte proiecte. Noi, ăştia mai bătrâni, am şi trebuie să împartă banii aşa cum se 
veche. Reuşim totuşi să le finalizăm în A fost acel Program Naţional de Dezvoltare mai învăţat câte ceva, cei mai noi...cuvine. Există o formulă de calcul, ceea ce 
două luni dar trebuie să rezolvăm treaba Locală (PNDL), promovat de PSD. Grozav! e foarte bine. Această formulă trebuie Haideţi să facem ceea ce trebuie! Ne până la capăt întrucât rămânem cu S-a schimbat pur şi simplu faţa mediului acceptată de toată lumea şi, într-adevăr, plângem de cei 80 de miliarde de euro de împrejmuirea neexecutată. Vedeţi dvs., rural. În toate localităţile! folosită. la UE, haideţi să facem ce trebuie să-i împrejmuirile la aceste construcţii vechi Au fost puţini primari care nu au depus Eu m-am simţit nedreptăţit şi când era PSD accesăm! Criticăm întotdeauna ce a fost. indiferent cât am vrea să le reparăm, nu proiecte pentru a se dezvolta. Foarte la putere. Nu ştiu dacă vă amintiţi, am avut Nu! Hai să vedem ce facem noi mai bine putem. Trebuie să le înlocuim, să le puţini! „ieşirile” pe care le-am avut. Atunci mi-au decât a fost înainte. executăm, practic, din nou. Prin urmare şi 

luat bani din fondul de rulment. Prima oară Deci banii respectivi erau necesari pentru această lucrare de împrejmuire trebuie î Se apropie Paştele, ce mesaj aveţi 
9 miliarde de lei vechi, după aceea şi asigurarea cofinanţărilor. Restul, bani veniţi făcută la înălţimea lucrărilor care s-au pentru locuitorii comunei Roseţi?
restul. N-am zis nimic. Am avut o pe acest program. A fost cel mai mare bine efectuat. Aici trebuie să facem, cel puţin pe Nicolae Râjnoveanu: Le urez, în primul întrevedere cu dl. Teodorovici (n.r. ministru făcut localităţilor din mediul rural. faţadă şi pe laterale chiar, nişte rând, o sărbătoare în linişte! Multă de finanţe) atunci şi într-adevăr am spus ce Toată lumea recunoaşte ce a însemnat împrejmuiri, aşa cum trebuie! sănătate şi încredere în viitorul acestei aveam de spus, fără vreo reţinere. PNDL-ul pentru localităţile noastre. Nu vă ascund, deja sunt într-o fază destul localităţi! Sperăm să fie totul bine! Întotdeauna am spus că trebuie să De asemenea, aş vrea să vă mai spun că de avansată cu proiectul „Modernizare 
terminăm cu arieratele. Nu e nici bine şi Aşa cum am fost înţeles şi cu problema atunci când se dezbate sau când se discută iluminat public”. S-a trecut de etapa 
nici corect. Te întinzi cât ţi-e plapuma. Noi, pandemiei de COVID-19, iată, noi suntem 0 evoluţia unui Guvern ar trebui să se ţină evaluării financiare şi ne aflăm în etapa de 
în calitate de primari, suntem nişte ca rată a incidenţei. Ar trebui să ne lase cont de tot ce s-a dezvoltat în acea evaluare tehnică. 
gospodari. Dacă nu ştii să cheltuieşti atât puţin mai liberi cu aceste presiuni şi perioadă. Şi eu pot să vă spun că, nu Legat de problema lotizării terenurilor pe cât trebuie, dai faliment. restricţii.pentru că sunt pesedist, în perioada în care care intenţionăm să le alocăm tinerilor în 
După ce s-a întâmplat anul trecut şi ce s-a Cu ocazia sărbătorilor, să înţeleagă toată PSD a fost la guvernare s-au realizat multe baza Legii 15 pentru construirea de 
întâmplat anul acesta, zic că actualul lumea că noi suntem ortodocşi, aven lucruri frumoase şi de valoare pentru locuinţe, deja am început lucrările la a 
preşedinte al Consiliului Judeţean, dl Iliuţă, credinţa lângă noi. Întotdeauna, din acest localităţile rurale. Asta ar putea s-o doua utilitate, e vorba de apă. Se va 
a echilibrat foarte bine problema. punct de vedere am urât obstrucţiile. Sper recunoască oricine. Nu avem însă puterea rezolva curând, suntem în discuţii avansate 

să se înţeleagă acest lucru şi să sărbătorim să recunoaştem câteodată, dar ăsta e Toate localităţile, indiferent că primarul FDE Constanţa. Am discutat problema cu 
în linişte, nu cum a fost anul trecut. Ci aşa adevărul!provine de la PSD sau PNL, trebuie să aibă proiectantul, am localizat punctele unde 
cum e tradiţia la noi, la români. Pentru că la dispoziţie fondurile necesare pentru a se Nu vorbim doar de infrastructură mare, vor amplasate fi transformatoarele. În felul 
asta ne-a ţinut “în viaţă” ca naţiune!     dezvolta. Dar să se respecte acea formulă vorbim şi de infrastructura din mediul ăsta, mai descongestionăm puţin anumite 

de calcul, în funcţie de numărul de rural. Nici un om de pe faţa pământului nu î Mulţumesc şi mult succes!cartiere cu consumul, pentru că ştiţi foarte 

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: După ce s-a întâmplat anul trecut, zic că actualul 
preşedinte al Consiliului Judeţean a echilibrat foarte bine problema

turistic, a municipiului reşedinţă de judeţ, prin existenţa Portului 
Călăraşi.
O serie de entităţi economice importante au ales să facă investiţii 
semnificative în zona municipiului Călăraşi, tocmai prin prisma 
existenţei posibilităţii de a efectua transport fluvial a materiilor prime, 
respectiv a produselor finite.
În conformitate cu Ordonanţa nr. 22 din 29 ianuarie 1999, 
administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare au obligaţia 
de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea 
şi exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul 
concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii. Imposibilitatea navigării în condiţii bune pe Braţului 
Borcea scade semnificativ veniturile Portului Călăraşi, prin urmare şi 
fondurile de investiţii, astfel lucrările de dragare devin indispensabile 
Braţului Borcea.
Din păcate, cele aproape 2 decenii de nerealizare a lucrărilor de 
dragare a canalului navigabil generează pe perioade semnificative din 
an imposibilitatea utilizării şenalului navigabil dintre Portul Călăraşi şi 

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a adresat o interpelară parlamentară gura de acces pe braţul principal.
ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă având ca temă Conform Hotărârii nr. 492 din 18 aprilie 2003, Regia Autonomă 
"Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie între gura de intrare de la ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi are ca obiect de 
Dunăre pe Braţul Borcea şi Portul Călăraşi". activitate asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de 
„Susţin dezvoltarea Judeţului Călăraşi, motiv pentru care am susţinut întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de 
astăzi, la sediul Senatului, interpelarea parlamentară legată de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări pentru asigurarea 
îmbunătăţirea condiţiilor de navigare pe Braţul Borcea. condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea 

în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră.Timp de aproape 2 decenii, nu au fost realizate lucrări de dragare a 
canalului navigabil, fapt care a generat, pe perioade semnificative La biroul nostru parlamentar, au fost depuse numeroase sesizări de 
din an, imposibilitatea utilizării şenalului navigabil dintre Portul către agenţi economici şi autorităţi locale, prin care aceştia solicită 
Călăraşi şi gura de acces pe braţul principal. Acest lucru a afectat intervenţia mea în calitate de Senator ales în circumscripţia Călăraşi şi 
navigarea în condiţii bune pe Braţul Borcea, diminuând semnificativ de membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a 
veniturile Portului Călăraşi şi fondurile de investiţii. Senatului. Având în vedere dependenţa agenţilor economici de 

posibilitatea navigării pe întreg cursul anului, precum şi proiectele de Prin urmare, în interpelarea adresată domnului ministru Cătălin 
dezvoltare economică şi turistică existente la nivelul autorităţilor Drulă, am subliniat importanţa executării acestor lucrări de dragare a 
locale, proiecte ce sunt dependente de existenţa unui canal navigabil, Braţului Borcea, precum şi necesitatea demarării unui proiect amplu 
vă solicit domnule Ministru să efectuaţi demersurile necesare pentru de calibrare a gurii de intrare a Braţului Borcea de la Dunăre (km372) 
introducerea, în regim de urgenţă, în proiecte de lucrări, a dragării şi de regularizare a segmentului cuprins între km 100 şi km 90.”, este 
Braţului Borcea între zona de intrare de la Dunăre şi Portul Călăraşi.mesajul postat pe pagina personală de Facebook de către senatorul 

Cionoiu. Totodată, pentru preîntâmpinarea unor viitoare colmatări, considerăm 
necesar demararea unui proiect amplu de calibrare a gurii de intrare a Iată mai jos textul integral al acestei interpelări:
Braţului Borcea de la Dunăre (km372) şi de regularizare a segmentului 

“Stimate domnule Ministru, cuprins între km 100 şi km 90.
Senator PSD de CălăraşiBraţul Borcea reprezintă un important motor de dezvoltare a Judeţului 

Călăraşi, cu un real potenţial de creştere, atât în plan economic cât şi Nicuşor CIONOIU”

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a tras un 
semnal de alarmă cu privire la insuficienţa 
resurselor bugetare resimţite din plin de autorităţile 
publice locale care riscă să nu finalizeze proiectele 
cu finanţare europeană accesate neavând nici măcar 
banii necesari pentru cofinanţare.
„Toţi colegii mei, în frunte cu primarii încercăm să 
atragem cât mai mulţi bani europeni pentru a crea 
o posibilitate de dezvoltare locală economică 
pentru primării. Problema e alta! S-ar putea să 
atragem cât mai mulţi bani europeni dar s-ar putea 
să nu avem bani de finanţare. Gândiţi-vă că nu s-a 
lansat nimic. Pe partea de IMM-uri nu există decât 
vorbe în vânt. Nici partea de PNRR nu merge 
absolut deloc. Toţi aceşti oameni au au nevoie de 
dezvoltare, de infrastructură, de agenţi economici 
pe care n-o să-i atragem vreodată dacă nu creăm 
infrastructură. Toţi primarii, indiferent de culoarea 
politică, vor fi puşi în această situaţie în care au 
proiecte depuse dar nu ştiu şi câte dintre ele vor fi 
finanţate.”, a declarat senatorul PSD.
Cionoiu a mai subliniat că la nivelul ministerelor 
birocraţia e deja la cote alarmante cu consecinţe 
devastatoare pentru asigurarea cadrului de 
dezvoltare a comunităţilor locale.
„Există o birocraţie foarte mare la nivelul 
ministerelor. S-au schimbat doar pixurile 
persoanelor influente de partid. În acest moment 
nu a plecat nici un ban spre vreo comună, 
municipiu sau judeţ. Doar acel buget sărăcăcios 
care te ajută să supravieţuieşti ăână în iunie, iulie, 
aşa cum nu ar fi trebuit să se întâmple dar gândiţi-
vă că partea de investiţii se face cu cofinanţare. O 
să avem nevoie de cofinanţare, o să avem nevoie 
să le dăm primarilor harnici, destoinici care s-au 
descurcat şi au proiecte, acele fonduri de care au 
nevoie. Populaţia are aşteptări mari de la noi. 
Oamenii au nevoie de dezvoltare, de înfiinţarea 
anumitor societăţi în mediul rural şi urban ca să 
putem să stabilizăm partea bugetară.
Nu mai putem să trăim decât aducând investitori 
cărora să le creăm condiţii de desfăşurare a 
activităţilor care să genereze dezvoltare economică 
cu implicaţii pozitive asupra bugetelor locale.”, a 
conchis senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin 
Bîrcă a susţinut joi, într-o conferinţă de 
presă organizată la sediul organizaţiei 
judeţene a partidului că, după ce “l-a 
interpelat parlamentar”, a avut o 
întrevedere cu ministrul Agriculturii pe 
teme ajutoarelor ce trebuiau acordate, 
în acest an, fermierilor afectaţi de seceta 
pedologică din 2020, acesta dând vina 
pe Ministerul de Finanţe pentru 
“neprinderea” acestei sume (n.r. 1 
miliard de lei, circa 250 de milioane de Mă refer la mult trâmbiţatele ajutoare 
euro) în bugetul de stat pe anul 2021. pentru seceta pedologică de anul 
“La nivel naţional, lucrurile nu stau bine trecut. Răspunsul a fost vag, brusc şi 
(...). Noi, în activitatea parlamentară, în aşteptat într-un fel. A făcut tot ce i-a 
afară de întrebări, interpelări, declaraţii stat în puteri pentru a obţine bani 
politice pe care le cunoaşteţi, avem şi pentru pagubele produse ca urmare a 
întrevederi punctuale cu miniştrii, cei secetei, doar că totdeauna atunci când 
care ar trebui să se aplece asupra nu avem rezolvare, aruncăm 
nevoilor cetăţenilor pe care, de altfel, îi neputinţele noastre în curtea altor 
reprezintă. factori de decizie. Şi anume Ministerul 

de Finanţe nu a fost de acord cu Mă refer la ministrul Agriculturii. Am 
alocarea acestor sume atât de necesare făcut o interpelare şi bineînţeles şi o 
pentru fermierii noştri.”, a declarat întâlnire cu dumnealui. Răspunsurile au 
Bîrcă.venit, nu sunt cele pe care le aşteptam. 

În faţa crizei guvernamentale, Partidul Social Democrat n-are de gând să susţină 
vreun premier nici de PNL şi nici de la USR PLUS în eventualitatea ruperii coaliţiei şi 
formării unui nou guvern, a spus joi deputatul Constantin Bîrcă. PSD se pronunţă 
pentru organizarea de alegeri anticipate.

“Poziţia PSD, în acest moment de criză generat de pandemie peste care s-a 
suprapus şi o criză politică, nu e aceea de a sprijini un premier de la PNL sau USR 
PLUS. Ba din contră, sperăm să avem un premier PSD. Şi până la urmă am dori să 
ajungem la alegeri anticipate pentru că din '90 încoace nicio alianţă de guvernare 
formată din 2, 3 sau 4 partide nu a putut să facă binele promis.”, a spus joi, la 
Călăraşi parlamentarul social-democrat care a continuat “Vreau să vă spun că din 
discuţiile cu colegii parlamentari din alte partide, ne spuneau că sunt la guvernare, 
în această coaliţie nu 3 ci 5 partide. Vorbim de PNL, PDL, USR, PLUS şi UDMR. Drept 
pentru care noi credem că pentru a fi guvernată ţara noastră este nevoie de o 
majoritate solidă în Parlament, adică de un partid puternic plus minorităţile.”

N. Cionoiu: Toţi primarii, 
indiferent de culoarea politică, 

vor fi puşi în această situaţie

n PSD Călăraşi

Nicuşor Cionoiu: În interpelarea adresată domnului 
ministru Cătălin Drulă, am subliniat importanţa executării 

acestor lucrări de dragare a Braţului Borcea

n PSD Călăraşi

D. Coarnă: Am depus, la 
Parchet, 4 denunţuri penale!

n PSD Călăraşi

Bîrcă, despre ministrul Agriculturii: 
A „pasat“ responsabilitatea în curtea MF

C. Bîrcă: Am dori să 
ajungem la alegeri anticipate



făcut eu, costurile ar fi undeva la 100, hai, la 150 de 
mii lei, însă factura este de 300 mii lei, adică de 3 
miliarde lei vechi. Am depus şi în acest caz denunţ 
penal.
Şi un al patrulea denunţ penal depus vizează tot 
Spitalul de la Săpunari. Acolo am mai găsit o factură 
de care vă mai spuneam eu, fiind vorba de 
amenajarea unei parcări. 160 tone de piatră, factură 
”încasată”, plata efectuată. Au fost depozitate în 
zonă undeva la 25 – 30 tone prin extensie, deci o 
diferenţă de 130 tone facturată, încasaţi banii, o altă 
infracţiune în opinia mea.

Deci toate cele patru denunţuri le-am pus la 
Deputatul Dumitru Coarnă a declarat că miercuri a Parchetul de pe lângă Tribunalului Călăraşi, 
depus, prin poştă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul domnului Xenofonte, să-l scot puţin din amorţeală. 
Călăraşi, nu mai puţin de 4 denunţuri penale care Deşi, cred că o să ajungă dosarele la Parchetul de pe 
vizează săvârşirea unor posibile infracţiuni la nivelul lângă Judecătoria Lehliu Gară şi la Parchetul de pe 
Primăriei comunei Crivăţ şi a Spitalului de Psihiatrie lângă Judecătoria Olteniţa. O să monitorizez 
Săpunari. îndeaproape aceste lucruri pentru că de multe ori în 

aceste dosare penale nu se lucrează fiind o influenţă „Ieri (n.r. miercuri, 21 aprilie) am depus la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Călăraşi, prin poştă, patru politică extrem de mare şi atunci se crează o 
denunţuri penale. Avem un denunţ penal pentru presiune pe procurori deşi procurorii ar trebui să 
comuna Crivăţ. Executare de lucrări pietruite reziste acestor presiuni.” a declarat joi la Călăraşi 
drumuri în comuna Crivăţ. Ce credeţi că s-a parlamentarul social – democrat care a mai adăugat 
întâmplat? Factura achitată, 800 tone de piatră, nici că după sărbătorile de Paşti va depune un nou 
o piatră nu a ajuns în comuna Crivăţ. Banii au ajuns denunţ penal vizând o presupusă ilegalitate la 
la cei care, în opinia mea, au comis o infracţiune. primăria Dor Mărunt. „Mai am în lucru şi alte 
Am şi factura, e un prejudiciu evaluat la 800 probleme de natură infracţională. E vorba de un 
milioane lei vechi. drum comunal din comuna Dor Mărunt, satul Pelin, 

drum de 5 km, 5 m lăţime. Drum care a fost Un alt denunţ pe care l-am depus – Spitalul de 
Psihiatrie Săpunari despre care vă vorbeam recent. reabilitat cu piatră, am aici fotografiile, în perioada 
Aici avem un prejudiciu estimat undeva la 200 mii 2014 – 2016. Toate bune şi frumoase. Doamne 
euro. Practic, dacă aş fi procuror aş fi imputat toată Ajută!, primarii lucrează bine. Ce vedem noi? În 
suma de 390 mii euro pentru că până la urmă acele 2018 se facturează a doua oară acest drum, 100.000 
aparate medicale nu erau utile şi oportune, nu se euro, 5 miliarde lei vechi. Practic au semnat, au luat 
pliau pe specificul spitalului. În opinia mea şi factura banii! După sărbători o să depun şi aici un denunţ 
a fost dublată. penal.”, a continuat Coarnă care a conchis „Se pare 

că mă transform în altceva, în şeful Poliţiei Un alt denunţ priveşte tot Primăria Crivăţ. Acolo, 
Judeţene, în prim procuror al Parchetului de pe am mai constatat un lucru. Înainte sau în timpul 
lângă Tribunalul Călăraşi. Fac practic ceea ce ar campaniei electorale din septembrie 2020, au 

construit un gard care împrejmuia cimitirul. Un trebui să facă nişte oameni care sunt plătiţi pentru 
lucru bun de altfel. Dar din evaluările pe care le-am aceste lucruri”

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

locuitori. Toate comunele acestui judeţ trăieşte două vieţi. Toţi trăim o viaţă şi bine în fiecare an am avut pe timpul Nicolae Rîjnoveanu, unul dintre cei 
trebuie să se dezvolte în mod egal. trebuie să beneficiem de aceleaşi condiţii sărbătorilor de Crăciun, de Paşte, mai longevivi primari din judeţul 
Degeaba dezvolţi 10 comune, şi celelalte de trai. probleme cu transformatoarele, cu Călăraşi, consideră că toate 
sunt la pământ. Nu! Trebuie să înţelegem distribuţia de energie electrică la nivel de î Ce ţinte v-aţi stabilit, domnule primar, localităţile indiferent de culoarea toţi acest lucru. localitate, fiind foarte încărcate cu pentru acest an?

politică a primarului ar trebui să consumatori.Totuşi, eu n-am să înţeleg cum să dai 10, Nicolae Râjnoveanu: În primul rând să 
primească de la autorităţile 11 miliarde de lei vechi, aşa cum s-a Consider că până în toamnă s-ar putea să termin cele două lucrări mari pe care le 

procedat astă-toamnă, unor comune cu începem lucrarea. Ceea ce e un lucru bun. centrale şi locale sume relativ avem. Ştiţi foarte bine că n-a existat an să 
Sala de sport. Nu ştiu de ce aici s-au egale pentru susţinerea proiectelor 
încetinit motoarele. O să caut săptămâna promovate pentru dezvoltarea 
viitoare să identific motivele, atât cât pot, acestora. Rîjnoveanu a comentat şi 
fiind şi Săptămâna Mare. Aş vrea să 

“conflictul” declanşat de accelerez puţin treaba. Acolo nu mai 
conducerea PNL Călăraşi cu privire depinde de mine, ce-a depins de noi am 

rezolvat.la repartizarea către UAT-uri a 
sumelor din fondul constituit la E o lucrare pe care o face CNI, sunt nişte 

etape de urmat, cine ştie, poate că sunt şi dispoziţia Consiliului Judeţean în 
nişte influenţe nefaste. Am înţeles că sunt procent de 6% din impozitul 
şi din astea şi nu e bine deloc. 

estimat a fi încasat la nivelul 
Le-am spus tuturor “Ai fost ales senator, 

Judeţului Călăraşi, mutat acum în deputat, nu eşti numai parlamentarul 
instanţă. acelor localităţi unde ai câştigat mandatul. 

Pentru că ai primit voturi şi din parte Care sunt obiectivele primarului 
roseţenilor. Atunci nu mai umbla cu prostii. Rîjnoveanu în acest an, aflaţi în 
Nu. Acum eşti senatorul tuturor!interviul de mai jos, realizat la 
De acum, tu trebuie să faci tot ce îţi stă în finele săptămânii trecute.
putinţă pentru cetăţenii acestui judeţ.”

Aceşti parlamentari, am spus de 
î Domnule primar Rîjnoveanu, cel mai nenumărate ori, trebuie să fie uniţi. Pentru 
“arzător” subiect din ultima perioadă l-a binele acestui judeţ, să colaboreze! Să nu 
reprezentat Hotărârea privind stea cu spatele unul la celălalt că nu-i deloc primari de la PNL când acele localităţi n-am pe Uniunea Europeană vreun proiect. repartizarea sumelor din fondul constituit bine.numără 1.800, 2.000 de locuitori şi unei Acum am două şi trebuie să le termin. E la dispoziţia Consiliului Judeţean în 

localităţi cum e Roseţiul cu 6.500 de vorba de „Modernizare reţea distribuţie î În Consiliul Local cum merge treaba?procent de 6% din impozitul estimat a fi 
suflete, nimic. apă şi canalizare- etapa 2”. Urmează şi încasat la nivelul Judeţului Călăraşi, pe Nicolae Rîjnoveanu: Merge bine. 

etapa 3 pentru că nu poţo să rezolvi Acum dl. preşedinte a căutat să facă unităţi administrativ – teritoriale pe anul Întotdeauna m-am bucurat de 
problema canalizării doar pentru o ordine. Şi totodată să reechilibreze situaţia. 2021 şi estimări pe anii 2022-2024, înţelepciunea consilierilor locali. 
suprafaţă de 70% din intravilan.Şi aşa e normal.atacată la instanţa de contencios Colaborăm bine. Cu viceprimarul nostru 
Toţi locuitorii au acelaşi drepturi, într-o În primul rând totul pleacă de la Guvern ales, colaborez, de asemenea, bine. administrativ în două rânduri de prefect, 
localitate ca şi la nivel de România.care trebuie să procedeze aşa cum a fost în Aparatul de specialitate s-a dovedit că e în urma presiunii publice exercitată de 
Şcoala. Lucrările la şcoală se termină în timpul guvernării PSD. Pentru că-i capabil să meargă, câteodată, în ritmul PNL Călăraşi. Spre deosebire de anul 
maxim 2 luni. Ne încadrăm în program, e Guvernul României. Bun, rău, ăsta este! meu. Eu sunt puţin mai iute că-s mai trecut, acum conducerea Consiliului 
totul în regulă. Dar, avem totuşi o Judeţean a considerat că trebuie să bătrân (zâmbeşte!) şi-i depăşesc. Asta e! î Apropos de buget, l-aţi aprobat?
problemă. Când lucrezi la modernizări, mai echilibreze dezvoltarea de ansamblu a Sunt atâtea hârtii în fiecare zi de rezolvat, Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da! L-am 
scapi din vedere anumite probleme. judeţului, alocând sume mai mari încât bănui că cineva nu e sănătos în ţara aprobat joia trecută.
Situaţia e destul de dificilă când vrei să faci primăriilor PSD. asta! Prea mute hârtii! Eu spun mereu să î E mai bun, mai slab? dintr-un lucru vechi, ceva nou. Când e Cum comentaţi, în contextul în care aţi scăpăm de mulţi oameni de prin ministere. 

Nicolae Rîjnoveanu: Normal, este mai slab vorba şi de clădiri vechi de 140 de ani...., „păţit-o” anul trecut, nefiind pe placul Să fie transferaţi acolo unde e necesară 
dar trebuie să vă spun un singur lucru. Aşa vă daţi seama că a necesitat şi nişte lucrări guvernanţilor de la PNL care nu v-au prezenţa lor. Uite la CRFIR 8 e un colectiv 
cum am mai spus, trebuie să dai dovadă de ascunse. Aici nu ştiu cât de mult va acordat în decembrie nici un leu? extraordinar. Cei de-acolo să fie mai 
echilibru. Trebuie să ştii să gospodăreşti înţelege ministerul că „diversele” şi numeroşi pentru că de ei depinde soarta Nicolae Rîjnoveanu: Dvs. sunteţi un ziarist banii. Dacă nu, e de rău pentru comuna „neprevăzutele” trebuie să aibă un spectru proiectelor noastre. Cei care evaluează, vechi. Ştiţi foarte bine, opinia mea rămâne respectivă. mai larg, să cuprindă mai multe probleme care ne verifică şi ne ajută să fie în număr fermă: Oricine ajunge la conducere trebuie 

care se ivesc. Una e când execuţi o lucrare Problema nu se rezumă doar la bani. E cât mai mare. Degeaba avem noi idei să înţeleagă că Guvernul nu este al PNL, 
nouă şi ştii ceea ce faci de la bun început altceva. Am impresia că dăm înapoi, din dacă... Nu toată lumea ştie să promoveze sau al altiu partid, este Guvernul României 
până la final şi alta e când execuţi o lucrare anumite puncte de vedere. nişte proiecte. Noi, ăştia mai bătrâni, am şi trebuie să împartă banii aşa cum se 
veche. Reuşim totuşi să le finalizăm în A fost acel Program Naţional de Dezvoltare mai învăţat câte ceva, cei mai noi...cuvine. Există o formulă de calcul, ceea ce 
două luni dar trebuie să rezolvăm treaba Locală (PNDL), promovat de PSD. Grozav! e foarte bine. Această formulă trebuie Haideţi să facem ceea ce trebuie! Ne până la capăt întrucât rămânem cu S-a schimbat pur şi simplu faţa mediului acceptată de toată lumea şi, într-adevăr, plângem de cei 80 de miliarde de euro de împrejmuirea neexecutată. Vedeţi dvs., rural. În toate localităţile! folosită. la UE, haideţi să facem ce trebuie să-i împrejmuirile la aceste construcţii vechi Au fost puţini primari care nu au depus Eu m-am simţit nedreptăţit şi când era PSD accesăm! Criticăm întotdeauna ce a fost. indiferent cât am vrea să le reparăm, nu proiecte pentru a se dezvolta. Foarte la putere. Nu ştiu dacă vă amintiţi, am avut Nu! Hai să vedem ce facem noi mai bine putem. Trebuie să le înlocuim, să le puţini! „ieşirile” pe care le-am avut. Atunci mi-au decât a fost înainte. executăm, practic, din nou. Prin urmare şi 

luat bani din fondul de rulment. Prima oară Deci banii respectivi erau necesari pentru această lucrare de împrejmuire trebuie î Se apropie Paştele, ce mesaj aveţi 
9 miliarde de lei vechi, după aceea şi asigurarea cofinanţărilor. Restul, bani veniţi făcută la înălţimea lucrărilor care s-au pentru locuitorii comunei Roseţi?
restul. N-am zis nimic. Am avut o pe acest program. A fost cel mai mare bine efectuat. Aici trebuie să facem, cel puţin pe Nicolae Râjnoveanu: Le urez, în primul întrevedere cu dl. Teodorovici (n.r. ministru făcut localităţilor din mediul rural. faţadă şi pe laterale chiar, nişte rând, o sărbătoare în linişte! Multă de finanţe) atunci şi într-adevăr am spus ce Toată lumea recunoaşte ce a însemnat împrejmuiri, aşa cum trebuie! sănătate şi încredere în viitorul acestei aveam de spus, fără vreo reţinere. PNDL-ul pentru localităţile noastre. Nu vă ascund, deja sunt într-o fază destul localităţi! Sperăm să fie totul bine! Întotdeauna am spus că trebuie să De asemenea, aş vrea să vă mai spun că de avansată cu proiectul „Modernizare 
terminăm cu arieratele. Nu e nici bine şi Aşa cum am fost înţeles şi cu problema atunci când se dezbate sau când se discută iluminat public”. S-a trecut de etapa 
nici corect. Te întinzi cât ţi-e plapuma. Noi, pandemiei de COVID-19, iată, noi suntem 0 evoluţia unui Guvern ar trebui să se ţină evaluării financiare şi ne aflăm în etapa de 
în calitate de primari, suntem nişte ca rată a incidenţei. Ar trebui să ne lase cont de tot ce s-a dezvoltat în acea evaluare tehnică. 
gospodari. Dacă nu ştii să cheltuieşti atât puţin mai liberi cu aceste presiuni şi perioadă. Şi eu pot să vă spun că, nu Legat de problema lotizării terenurilor pe cât trebuie, dai faliment. restricţii.pentru că sunt pesedist, în perioada în care care intenţionăm să le alocăm tinerilor în 
După ce s-a întâmplat anul trecut şi ce s-a Cu ocazia sărbătorilor, să înţeleagă toată PSD a fost la guvernare s-au realizat multe baza Legii 15 pentru construirea de 
întâmplat anul acesta, zic că actualul lumea că noi suntem ortodocşi, aven lucruri frumoase şi de valoare pentru locuinţe, deja am început lucrările la a 
preşedinte al Consiliului Judeţean, dl Iliuţă, credinţa lângă noi. Întotdeauna, din acest localităţile rurale. Asta ar putea s-o doua utilitate, e vorba de apă. Se va 
a echilibrat foarte bine problema. punct de vedere am urât obstrucţiile. Sper recunoască oricine. Nu avem însă puterea rezolva curând, suntem în discuţii avansate 

să se înţeleagă acest lucru şi să sărbătorim să recunoaştem câteodată, dar ăsta e Toate localităţile, indiferent că primarul FDE Constanţa. Am discutat problema cu 
în linişte, nu cum a fost anul trecut. Ci aşa adevărul!provine de la PSD sau PNL, trebuie să aibă proiectantul, am localizat punctele unde 
cum e tradiţia la noi, la români. Pentru că la dispoziţie fondurile necesare pentru a se Nu vorbim doar de infrastructură mare, vor amplasate fi transformatoarele. În felul 
asta ne-a ţinut “în viaţă” ca naţiune!     dezvolta. Dar să se respecte acea formulă vorbim şi de infrastructura din mediul ăsta, mai descongestionăm puţin anumite 

de calcul, în funcţie de numărul de rural. Nici un om de pe faţa pământului nu î Mulţumesc şi mult succes!cartiere cu consumul, pentru că ştiţi foarte 

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: După ce s-a întâmplat anul trecut, zic că actualul 
preşedinte al Consiliului Judeţean a echilibrat foarte bine problema

turistic, a municipiului reşedinţă de judeţ, prin existenţa Portului 
Călăraşi.
O serie de entităţi economice importante au ales să facă investiţii 
semnificative în zona municipiului Călăraşi, tocmai prin prisma 
existenţei posibilităţii de a efectua transport fluvial a materiilor prime, 
respectiv a produselor finite.
În conformitate cu Ordonanţa nr. 22 din 29 ianuarie 1999, 
administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare au obligaţia 
de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea 
şi exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul 
concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii. Imposibilitatea navigării în condiţii bune pe Braţului 
Borcea scade semnificativ veniturile Portului Călăraşi, prin urmare şi 
fondurile de investiţii, astfel lucrările de dragare devin indispensabile 
Braţului Borcea.
Din păcate, cele aproape 2 decenii de nerealizare a lucrărilor de 
dragare a canalului navigabil generează pe perioade semnificative din 
an imposibilitatea utilizării şenalului navigabil dintre Portul Călăraşi şi 

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a adresat o interpelară parlamentară gura de acces pe braţul principal.
ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă având ca temă Conform Hotărârii nr. 492 din 18 aprilie 2003, Regia Autonomă 
"Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie între gura de intrare de la ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi are ca obiect de 
Dunăre pe Braţul Borcea şi Portul Călăraşi". activitate asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de 
„Susţin dezvoltarea Judeţului Călăraşi, motiv pentru care am susţinut întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de 
astăzi, la sediul Senatului, interpelarea parlamentară legată de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări pentru asigurarea 
îmbunătăţirea condiţiilor de navigare pe Braţul Borcea. condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea 

în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră.Timp de aproape 2 decenii, nu au fost realizate lucrări de dragare a 
canalului navigabil, fapt care a generat, pe perioade semnificative La biroul nostru parlamentar, au fost depuse numeroase sesizări de 
din an, imposibilitatea utilizării şenalului navigabil dintre Portul către agenţi economici şi autorităţi locale, prin care aceştia solicită 
Călăraşi şi gura de acces pe braţul principal. Acest lucru a afectat intervenţia mea în calitate de Senator ales în circumscripţia Călăraşi şi 
navigarea în condiţii bune pe Braţul Borcea, diminuând semnificativ de membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a 
veniturile Portului Călăraşi şi fondurile de investiţii. Senatului. Având în vedere dependenţa agenţilor economici de 

posibilitatea navigării pe întreg cursul anului, precum şi proiectele de Prin urmare, în interpelarea adresată domnului ministru Cătălin 
dezvoltare economică şi turistică existente la nivelul autorităţilor Drulă, am subliniat importanţa executării acestor lucrări de dragare a 
locale, proiecte ce sunt dependente de existenţa unui canal navigabil, Braţului Borcea, precum şi necesitatea demarării unui proiect amplu 
vă solicit domnule Ministru să efectuaţi demersurile necesare pentru de calibrare a gurii de intrare a Braţului Borcea de la Dunăre (km372) 
introducerea, în regim de urgenţă, în proiecte de lucrări, a dragării şi de regularizare a segmentului cuprins între km 100 şi km 90.”, este 
Braţului Borcea între zona de intrare de la Dunăre şi Portul Călăraşi.mesajul postat pe pagina personală de Facebook de către senatorul 

Cionoiu. Totodată, pentru preîntâmpinarea unor viitoare colmatări, considerăm 
necesar demararea unui proiect amplu de calibrare a gurii de intrare a Iată mai jos textul integral al acestei interpelări:
Braţului Borcea de la Dunăre (km372) şi de regularizare a segmentului 

“Stimate domnule Ministru, cuprins între km 100 şi km 90.
Senator PSD de CălăraşiBraţul Borcea reprezintă un important motor de dezvoltare a Judeţului 

Călăraşi, cu un real potenţial de creştere, atât în plan economic cât şi Nicuşor CIONOIU”

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a tras un 
semnal de alarmă cu privire la insuficienţa 
resurselor bugetare resimţite din plin de autorităţile 
publice locale care riscă să nu finalizeze proiectele 
cu finanţare europeană accesate neavând nici măcar 
banii necesari pentru cofinanţare.
„Toţi colegii mei, în frunte cu primarii încercăm să 
atragem cât mai mulţi bani europeni pentru a crea 
o posibilitate de dezvoltare locală economică 
pentru primării. Problema e alta! S-ar putea să 
atragem cât mai mulţi bani europeni dar s-ar putea 
să nu avem bani de finanţare. Gândiţi-vă că nu s-a 
lansat nimic. Pe partea de IMM-uri nu există decât 
vorbe în vânt. Nici partea de PNRR nu merge 
absolut deloc. Toţi aceşti oameni au au nevoie de 
dezvoltare, de infrastructură, de agenţi economici 
pe care n-o să-i atragem vreodată dacă nu creăm 
infrastructură. Toţi primarii, indiferent de culoarea 
politică, vor fi puşi în această situaţie în care au 
proiecte depuse dar nu ştiu şi câte dintre ele vor fi 
finanţate.”, a declarat senatorul PSD.
Cionoiu a mai subliniat că la nivelul ministerelor 
birocraţia e deja la cote alarmante cu consecinţe 
devastatoare pentru asigurarea cadrului de 
dezvoltare a comunităţilor locale.
„Există o birocraţie foarte mare la nivelul 
ministerelor. S-au schimbat doar pixurile 
persoanelor influente de partid. În acest moment 
nu a plecat nici un ban spre vreo comună, 
municipiu sau judeţ. Doar acel buget sărăcăcios 
care te ajută să supravieţuieşti ăână în iunie, iulie, 
aşa cum nu ar fi trebuit să se întâmple dar gândiţi-
vă că partea de investiţii se face cu cofinanţare. O 
să avem nevoie de cofinanţare, o să avem nevoie 
să le dăm primarilor harnici, destoinici care s-au 
descurcat şi au proiecte, acele fonduri de care au 
nevoie. Populaţia are aşteptări mari de la noi. 
Oamenii au nevoie de dezvoltare, de înfiinţarea 
anumitor societăţi în mediul rural şi urban ca să 
putem să stabilizăm partea bugetară.
Nu mai putem să trăim decât aducând investitori 
cărora să le creăm condiţii de desfăşurare a 
activităţilor care să genereze dezvoltare economică 
cu implicaţii pozitive asupra bugetelor locale.”, a 
conchis senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin 
Bîrcă a susţinut joi, într-o conferinţă de 
presă organizată la sediul organizaţiei 
judeţene a partidului că, după ce “l-a 
interpelat parlamentar”, a avut o 
întrevedere cu ministrul Agriculturii pe 
teme ajutoarelor ce trebuiau acordate, 
în acest an, fermierilor afectaţi de seceta 
pedologică din 2020, acesta dând vina 
pe Ministerul de Finanţe pentru 
“neprinderea” acestei sume (n.r. 1 
miliard de lei, circa 250 de milioane de Mă refer la mult trâmbiţatele ajutoare 
euro) în bugetul de stat pe anul 2021. pentru seceta pedologică de anul 
“La nivel naţional, lucrurile nu stau bine trecut. Răspunsul a fost vag, brusc şi 
(...). Noi, în activitatea parlamentară, în aşteptat într-un fel. A făcut tot ce i-a 
afară de întrebări, interpelări, declaraţii stat în puteri pentru a obţine bani 
politice pe care le cunoaşteţi, avem şi pentru pagubele produse ca urmare a 
întrevederi punctuale cu miniştrii, cei secetei, doar că totdeauna atunci când 
care ar trebui să se aplece asupra nu avem rezolvare, aruncăm 
nevoilor cetăţenilor pe care, de altfel, îi neputinţele noastre în curtea altor 
reprezintă. factori de decizie. Şi anume Ministerul 

de Finanţe nu a fost de acord cu Mă refer la ministrul Agriculturii. Am 
alocarea acestor sume atât de necesare făcut o interpelare şi bineînţeles şi o 
pentru fermierii noştri.”, a declarat întâlnire cu dumnealui. Răspunsurile au 
Bîrcă.venit, nu sunt cele pe care le aşteptam. 

În faţa crizei guvernamentale, Partidul Social Democrat n-are de gând să susţină 
vreun premier nici de PNL şi nici de la USR PLUS în eventualitatea ruperii coaliţiei şi 
formării unui nou guvern, a spus joi deputatul Constantin Bîrcă. PSD se pronunţă 
pentru organizarea de alegeri anticipate.

“Poziţia PSD, în acest moment de criză generat de pandemie peste care s-a 
suprapus şi o criză politică, nu e aceea de a sprijini un premier de la PNL sau USR 
PLUS. Ba din contră, sperăm să avem un premier PSD. Şi până la urmă am dori să 
ajungem la alegeri anticipate pentru că din '90 încoace nicio alianţă de guvernare 
formată din 2, 3 sau 4 partide nu a putut să facă binele promis.”, a spus joi, la 
Călăraşi parlamentarul social-democrat care a continuat “Vreau să vă spun că din 
discuţiile cu colegii parlamentari din alte partide, ne spuneau că sunt la guvernare, 
în această coaliţie nu 3 ci 5 partide. Vorbim de PNL, PDL, USR, PLUS şi UDMR. Drept 
pentru care noi credem că pentru a fi guvernată ţara noastră este nevoie de o 
majoritate solidă în Parlament, adică de un partid puternic plus minorităţile.”

N. Cionoiu: Toţi primarii, 
indiferent de culoarea politică, 

vor fi puşi în această situaţie

n PSD Călăraşi

Nicuşor Cionoiu: În interpelarea adresată domnului 
ministru Cătălin Drulă, am subliniat importanţa executării 

acestor lucrări de dragare a Braţului Borcea

n PSD Călăraşi

D. Coarnă: Am depus, la 
Parchet, 4 denunţuri penale!

n PSD Călăraşi

Bîrcă, despre ministrul Agriculturii: 
A „pasat“ responsabilitatea în curtea MF

C. Bîrcă: Am dori să 
ajungem la alegeri anticipate
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